
П Р О Т О К О Л №1

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 
ал.1 от ЗОП със Заповед № 01-01-35/24.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, натоварена със задача за извършване на подбора на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците в пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на 
електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  електрически 
локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции”, 
открита с Решение № 3/05.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и 
публикувана на 05.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за 
обществени поръчки с УНП: 01558-2018-0003.

В публично заседание на 24.01.2018 г. от 10:00 часа, комисията започна своята работа 
съгласно раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), в състав:

1. Председател: . в отдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООД. Информацията е заличена на основание чл.2
Основни членове: ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВрЪЗКЗ С ЧЛ.42, ЗЛ.5 ОТ ЗОП

2. • v тарш и ю рисконсулт в отдел „п р ав ен  при „п д л х -Т оварни 
превози” ЕООД;

3 .  ______  _____г Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви“, дирекция
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

За участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с 
горецитирания предмет са поканени „Ревис-Русе“ ЕООД, „Стоянов и Синове -  Бургас“ ЕООД, 
„Бел-Електрик“ ООД, „Вълчев и синове“ ЕООД, „Статор 66“ ЕООД, „Ел-кам“ ЕООД и ЕТ 
„Венета Досева-Доньо Досев“, с покана № 01-25-2-1/05.01.2018 г.

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол по чл.48, ал.6 
от ППЗОП (ведно с регистрираната в деловодството оферта), подписан между него и 
представител на деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

След запознаване с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, комисията констатира, че в 
определения краен срок за получаване на заявления (16:45 часа на 23.01.2018 г.), в деловодството 
е получена една оферта, както следва:

- оферта с per. № 01 -25-4-2/23.01.2018 г., 13:23 часа от „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД, адрес: 
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 97.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране 
на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертата на участника 
„БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД в обществената поръчка не присъстваха негови представители.

При проверка на опаковката, съдържаща офертата на единствения участник, комисията 
констатира, че офертата отговаря на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия 
т.е. офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, като върху нея 
са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на офертата, наименование на поръчката 
и данни за участника. Комисията констатира, че на опаковката не са посочени обособените 
позиции, но също така наименованието на обществената поръчка включва осем обособени 
позиции.

I. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на единствения 
участник „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД, както следва:

1. Опаковката съдържа следното:
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• Опис на съдържанието на документите, непопълнен, подписан и неподпечатан -  1 лист;
• Документи, съдържащи информация за личното състояние на участниците и 

съответствие с критериите за подбор -  ЕЕДОП (неподписан и неподпечатан,20 листа, 1 бр. 
декларация в оригинал по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (2листа, оригинал), декларация за липса на 
свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 101, ал.11 от ЗОП (1 лист, 
оригинал), декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;

• Технически предложения за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 
8, попълнени, подписани и подпечатани, като всяко техническо предложение се състои от 2 
листа, в оригинал;

• 8 (осем) отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
обособени позиции № I, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8.

2. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за горепосочените обособени позиции и 
техническите предложения за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8;

3. Във връзка с чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията не можа да оповести съдържанието на 
опаковката и да провери дали наличните в опаковката документи съответстват на описаните в 
„Описа на предоставените документи”, поради това, че същият не е попълнен.

С това, комисията закри публичната част на заседанието си, и в 10:30 часа на 24.01.2018 г. 
премина към работа при закрито заседание.

II. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор

11.1. При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор, комисията констатира следното:

1. В предоставения от участника ЕЕДОП, както следва:
1.1. на страница 2, част I, „Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка“, участникът не е посочил обособените позиции, за които участва;
1.2. на страница 15, в част IV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и

професионални способности” от ЕЕДОП, участникът е посочил описание на извършените
услуги, сумите, датите и получателите, но същият не е представил в опаковката доказателство за 
извършена услуга (копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, 
представляващи участникът, име и фамилия, и мокър печат), както е изискано в т.2.4.3.1, раздел 
V. „Съдържание на опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата;

1.3. на страница 18, в част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, участникът е
декларирал съответствието си, като е попълнил полето с „Да”, че прилага система за управление 
на качеството по стандарт ISO 9001:2008 и е посочил сертификат № Q 17997, но същият не е 
представил в опаковката горепосочения сертификат, както е изискано в т.2.4.3.3, раздел V 
„Съдържание на опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата.

1.4. на страница 20, в част VI: „Заключителни положения“, участникът не е посочил 
частта, раздела/ точката/ите от ЕЕДОП, „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД може да получи достъп 
до документи, подкрепящи информацията в тях.

1.5. на страница 20, в част VI: „Заключителни положения“, документът не е подписан 
от представляващите участника, както е изискано в т.2.1, раздел V „Съдържание на опаковката 
на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата.

2. Участникът не е представил декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
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собственици, подписана от г-н Людмил Трошанов, както е изискано в т.2.2, раздел V 
„Съдържание на опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата.

3. Участникът е представил оригинал на декларация за липса на свързаност с друг 
участник в процедурата в съответствие с чл. 101, ал.11 от ЗОП, но не е посочил обособените 
позиции, за които участва и се отнася документа, видно от съдържанието му.

II.2. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията 
определя в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата, следваща датата на получаване 
на настоящия протокол, че участникът „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД има възможност да 
представи следните документи към офертата си:

1. Опис на представените в опаковката документи, съгласно приложения образец 
(Приложение № 4), подписан от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация 
или упълномощено от него лице. В описа следва да се посочат документите, описани в т. 1, 
раздел 1 от настоящия протокол.

2. Нов ЕЕДОП, съобразявайки се с горните констатации, подпечатан и подписан от 
съответните лица (г-н Еленко Биков и г-н Людмил Трошанов) по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП 
във връзка с чл. 40 от ППЗОП, съгласно изисканото в т.2.1, раздел V „Съдържание на опаковката 
на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата.

3. Декларация в оригинал по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - попълнена, подпечатана и 
подписана от подписана от г-н Людмил Трошанов, съгласно приложения към поканата за участие 
образец /Приложение № 6/, съгласно изисканото в т.2.2, раздел V „Съдържание на опаковката на 
офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата

4. Декларация в оригинал за липса на свързаност с друг участник в процедурата в 
съответствие с чл. 101, ал.11 от ЗОП, като посочи обособените позиции, за които участва, 
съгласно приложения към поканата за участие образец /Приложение № 7/ - подписана, 
подпечатана от представляващия участника.

5. Доказателство за извършена услуга (посочена в ЕЕДОП) - копие, заверено с гриф 
“Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия, и мокър 
печат. Под „доказателство за извършената услуга” се разбира: референция или удостоверение, 
издадено от получателя на услугата, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършената услуга, съгласно изисканото в т.2.4.3.1, раздел V „Съдържание на 
опаковката на офертата за участие в пряко договаряне“ от поканата

6. Сертификат (посочен в ЕЕДОП) за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент с обхват, отговарящ на обхвата на предмета на 
обществената поръчка, издаден на името на участника -  копие, заверено с гриф “Вярно с 
оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника, име и фамилия, и мокър печат, 
съгласно изисканото в т.2.4.3.3, раздел V „Съдържание на опаковката на офертата за участие в 
пряко договаряне“ от поканата.

С извършването на гореописаните действия, комисията приключи заседанието в 
11:00 часа, като следващото заседание следва да се състои след изтичане на предоставения 
срок от 5 работни дни от деня следващ деня на получаване на протокола от участника в 
процедурата за предоставяне на допълнителните документи.

Допълнително изисканите документи следва да бъдат представени в запечатана 
непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител, лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

На плика да бъде отбелязана следната информация:
- Участник:......... адрес , телефон и факс за кореспонденция;
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- Текст: Допълнително представяне на документи към оферта с вх. № 01-25-2-2/23.01.2018 г. 
в обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на електрически 
двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  електрически локомотиви, 
собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции”, за 
обособени позиции № 1- № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията изпраща протокола на участника 
„БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД в настоящата процедура в деня на публикуването му в Профила 
на купувача, в раздела на обществената поръчка: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po- 
zop/vazstanovqvane-chrez-prenavivane-na-eiektr-dvigateli-na-spomagatelni-mashini-na- 
bdzcargo-2017.html.

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП на получените в деловодството оферти;
2. Три броя декларации за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1...........

/->///
инж ва

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2.................... удова

3..... ;в

Информацията е заличена на основание чл.2 
от 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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